
Acta de la Mesa del Parlament de Catalunya abans de la sessió del 27-O-2017 
 

NOTA: Aquest document ha estat silenciat per TOTES les entitats “independentistes” (partits, ANC, Òmnium, 

mitjans de comunicació, tertulians, etc.). En canvi, té una importància transcendental. Animo a estudiar-lo! 

 

Feta amb presència de representants de TOTS els partits, l’Acta de la Mesa del Parlament de Catalunya que va 

preparar la Sessió Plenària del 27 d’octubre del 2017 (el famós 27-O) demostra que TOTS els 135 parlamen-

taris, des del PP fins a les CUP, van posar-se d’acord per enganyar al Poble Català ... i també al Poble 

Castellà i a tots els altres Pobles del Món. Per què? Perquè TOTS van aprovar 1) que “només és objecte de 

votació i d’aprovació la part dispositiva de les propostes” (no la part resolutiva), i 2) que “les propostes de reso-

lució que s’aprovin no tenen efectes jurídics”. Què implica això? Doncs que Na Carme Forcadell va llegir la su-

posada Declaració d’Independència (“Al Poble de Catalunya i a tots els pobles del món ... República Catalana 

... bla, bla bla”) però va fer votar uns altres texts (bàsicament, la condemna del 155). Queda explicat que les 

cares fossin de funeral i NO PAS d’alegria, que NO ho publiquessin PAS al BOPC ni al DOGC, que NO bai-

xessin PAS la bandera, que NO hi hagués CAP proclamació ni discurs ni reunió de ministres, que NO es dirigís 

CAP comunicat a les ambaixades ni als consulats, que NO es protegissin PAS els centres neuràlgics, ... 

 

  
 

La comèdia total va incloure que a l’hora de votar s’aixequessin els diputats de PP, C’s i PSC i marxessin in-

dignats ... per fer creure que era verdaderament la independència de Catalunya el que anaven a votar els que es 

quedaven. Però resulta que els 72 parlamentaris escollits en llistes independentistes ja havien acordar entre 

ells demanar que el vot fos secret, i que dos s’abstindrien. Per què? Així ho explica Lola García, directora ad-

junta de La Vanguardia, en el seu llibre “El naufragio” (Península, 2018): “Se trata que el resultado favorable 

al «sí» arroje dos votos menos de los que disponen los grupos que apoyan la resolución para que un juez no 

pueda atribuirles a todos delitos de sedición o rebelión. (...) Se anuncia que «la declaración de los represen-

tantes de Cataluña» queda aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco. Son las 15:27 horas del 

27 de octubre de 2017. Se supone que se acaba de declarar la república de Cataluña.”. I tot aquest monstruós 

engany al Poble Català (i a tots els Pobles del Món) el van haver de fer amb el necessari vistiplau de TOT el 

Govern de la Generalitat i de TOTS els dirigents de TOTS els partits, entitats -ANC, Òmnium,...- i mitjans de 

comunicació “independentistes”. I TOTS ja van preparar anticipadament la seva defensa per quan uns dies des-

prés els cités “el Tribunal Supremo” del país del qual afirmaven independitzar-se: “¡Yo me abstuve, Sr. Juez!”.  

 

I que tot aquest engany/traïció aquí es va fer amb complet acord amb Madrid queda demostrat perquè allà 

sempre van parlar d’aplicar el 155 quan l’article que correspon a una situació d’independència és l’article 116! 

O sigui que els capitostos de Madrid sabien perfectament que els seus subcapitostos de Barcelona farien veure 

que proclamaven la República Catalana però que en realitat trairien als catalans i impedirien la nostra llibertat. 
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